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СЕ ПОДГОТВУВА ЛИ НОВ КОСОВСКО-      БАЛКАНСКИ 17 МАРТ?СЕ ПОДГОТВУВА ЛИ НОВ КОСОВСКО-  

Сè поизвесно е дека на 
Косово може да пукне ако 
неговиот статус се 
одолговлекува на 
неопределено време. 
Најморбидна е тезата на 
еден западноевропски 
политички дневник дека 
Европа потајно се надева 
оти наскоро преостанатите 
Срби на Косово сами себе 
етнички ќе се исчистат. 
Европските лидери 
упатуваат и заканувачки 
тонови до екстремните 
водачи во Приштина дека 
нема да толерираат 
наметнати и избрзани 
одлуки, ниту насилство врз 
Србите и меѓународните 
трупи. ООН и претставници 
на ЕУ оцениле дека Србија 
нема институционална 
контрола врз воените 
ресори, а уште помалку врз 
парамилитарните српски 
групации. Тоа создава уште 
похаотична состојба која не 
може да се контролира.

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

Времето покажа дека Косово стана 
симбол на српскиот национален 
неуспех. Кога Белград ја имаше 

власта над него, тој не знаеше како да ја 
практикува. Недемократските режими 
само ја оддалечуваа областа од пазу ви-
те на државата. Низ тоа време Косово 
стана сосема друго општество. Во де ве-
десеттите години не е остварена ни-
каква економска интеграција. Поразот 
од крајот на минатиот век се обидоа да 
го ублажат демократите во Белград, 
кои во 2000 година со нов ентузијазам 
пристапија кон решавањето на нај гор-
ливото српско и балканско прашање. 
Наместо да ги приближат ставовите со 
Албанците од косовско-метохиската об-
ласт досовците не правеа ништо друго 

освен што ги одложуваа работите на 
неопределено време. Никој не сакаше 
врел костен во своите раце. И ете, неш-
тата сè уште се одложуваат. Времето не 
работи за Белград. Не е веќе пет до 
дванаесет, туку дванаесет и пет. По сто-
јано се говори за некаков формален су-
веренитет кој не само практично, туку 
очигледно повеќе нема да го има ниту 
на хартија. Денес Белград валканите 
работи ги фрли во рацете на меѓу на-
родната заедница, пред сè, на Русија. И 
Коштуница и Тадиќ, па и радикалите 

како да сакаа да кажат - тие нека од-
лучат, барем никој од нашите нас нема 
да нè проколнува дека сме се согласиле 
со тоа. Најлесно е така. Но, истовремено 
и неодговорно, непрофесионално. Фор-
малната конструктивност на Белград за 
време на повторените преговори во 
Виена е само фарса. Отстапки нема ниту 
од едната, ниту од другата страна. Тоа е 
процедура која мора да помине низ 
вратите на оние кои го смислиле ова 
сценарио. Ништо повеќе. Работите нема 
да се изменат. Крајно оддалечените по-
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Директорот на вашинг тон ска та 
организација "Проект за демо-
кра тија во транзиција", Брус Џек-
сон, смета дека решавањето на 
статусот на протекторатот се од-
вива така како што е предвидено 
и на по че токот на летово Косово 
ќе стане не зависна држава. Од 
друга страна, сè повеќе руски 
аналитичари им сугерираат на 
српските тимови за Косово да се 
фокусираат на зашти тата на Ср-
бите во областа и да се залагаат 
за поделба на територијата за-
тоа што ништо друго не пре ос-
танува. Преголемата верба во 

руското вето на крај може да биде разочарувачка за Србија и за 
српскиот народ. Други сугестии водат во насока на тоа Србите да 
побараат дводомен косовски Парламент и можност за вер ти кал-
но здружување на општините или на регионите. 

Постои една ин те-
ресна опција за Ко-
сово која ја пред ла-
гаат одредени свет-
ски аналитичари и 
политички стра те зи. 
Примерот на Пор то-
рико. Тоа е тери то-
рија во составот на 
САД, но под само-
стојна управа, со це-
лосна контрола на 
своите внатрешни 
работи. Тие при вр-
заници на идејата 
Косово да се гради 
по урнекот на Порторико сметаат дека би ги задоволило Ал-
банците и Србите - земја со самостојна управа под многу лабав 
суверенитет на Србија. 
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зиции не ветија 
можност за до бли-
жување на мак си-
малистичките ста-
вови. Сè поиз вес-
но е дека на Ко-
сово може да пук-
не, ако целата ра-
бота околу него ви-
от фамозен статус 
се одолговлекува 
на неопределено 
време. Нај морбид-
на е тезата на еден 
западноевропски политички дневник дека Европа по-
тајно се надева оти наскоро преостанатите Срби на Ко-
сово сами себе етнички ќе се исчистат. Тоа е повторно 
препуштање на ситуацијата надвор од раце. Некој заго-
вара нов 17 март!? Ако најголемиот мотив на меѓу на-
родната заедница во пакетот мерки за Косово е да се 
спречи нова војна на Балканот, тогаш малку валкани се 
коментарите кои деновиве се пишуваат во врвните ев-
ропски гласила. 

НАСИЛСТВОТО ПОИЗВЕСНО ОД 
МИРОТ

Обединетите нации сè 
помалку веруваат во брзото 
и ефикасно решение за ко-
совскиот протекторат. Не 
веруваат ниту дека пред-
логот на Ахтисари ќе вроди 
со плод. Тој е осуден на не-
успех уште првиот ден кога 
го донесе во Белград и во 
Приштина. Сепак, најголе-
мите грижи произлегуваат 

неможноста да се 
дојде до ком про мис 
меѓу двете страни, 
ќе го отвори патот 
на новото насил-
ство. Во таков слу-
чај, последиците би 
биле ризични по це-
лиот регион. Никој 
во меѓународната 
заедница не сака да 
ја преземе одго вор-
носта доколку из-
бие нов судир. Си-

лите на КФОР сил но предупредуваат дека постои потен цијална 
опасност од нова војна. Меѓу косовските Албанци има голема 
нетрпеливост кон западните земји, пред сè, кон НАТО, ООН, ОБСЕ 
и ЕУ. Се претпоставува дека доколку Русија и Кина бидат против 
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планот на Ахтисари во Советот за без бед ност, а ЕУ воздржана 
како што се очекува, тоа ќе биде уште потежок проблем. Од друга 
страна, ако политичките лидери на Албанците еднострано про-
гласат независност надвор од ООН, ќе се отвори можноста Ко-
сово да го признаат само неколку држави. Во тој случај, Косово 
не може да стане член на Обединетите нации. Албанците имаат 
разработено план со едно неконтролирано насилство побрзо да 
ја истуркаат идејата за независност, но под услов побуната да 
почне во српските населби. Како и да е, на удар ќе се најдат 
мировните сили на КФОР. За да не дојде до ваков развој на 
состојбите европските земји се обидуваат да ги убедат косовските 
лидери во догледно време да не прогласуваат независност. На 
моменти европските лидери упатуваат и заканувачки тонови до 
екстремните водачи во Приштина дека нема да толерираат 
наметнати и избрзани одлуки, а уште помалку насилство врз 
Србите и меѓународните трупи. Истовремено, ООН и прет ста в-
ници на ЕУ оцениле дека Србија нема институционална кон-
трола врз воените ресори, а уште помалку врз парамилитарните 
српски групации. Тоа создава уште похаотична ситуација, која не 
може да се контролира. Како што тргнале работите, сè личи на 
ситуацијата од крајот на 90-тите години. Сè е исто, само Слобо го 
нема. 

Се очекува косовската ситуација да ја за-
остри состојбата во кавкаскиот регион. Ми-
нистерот за надворешни работи на непри з-
натата грузиска република Абхазија, Сергеј 
Шамба, смета дека во последно време пре-
говорите меѓу Тбилиси и Абхазија стагнираат. 
Грузија стравува од распаѓање на државата, 
бидејќи многу спорни подрачја во овој дел 
од светот можат да тргнат по истиот пат по 
кој сега оди Косово. Абхазија смета дека Гру-
зија намерно ги заострува односите за да ја 
уништи идејата за осамостојување на Абха-
зија. 

од кревката безбедносна состојба на Косово, каде што 
повторно се реактивирани екстремните групи кои цели 
десет години војуваа за одделување на областа од 
српската држава. Во светската организација веќе се 
зборува дека стагнацијата на преговарачкиот процес и 
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Доколку сепак дојде до независност на Ко-
сово, Кина би можела да побара свои услови 
во новонастанатата ситуација. Пекинг цврсто 
ќе стои на ставот да се изгласа резолуција во 
која ќе се наведе дека косовскиот случај нема 
да може да се примени за Тибет, а истовремено 
постои можност да почнат разговори со Аме-
риканците за реинтеграција на Тајван. Со ова 
Кина би можела да извлече огромна корист, 
слично како и Русија - врз грбот на Србија да 
издејствуваат свои стратешки национални ин-
тереси.

ФАЗЛИ ВЕЛИУ СОЗРЕА ЗА 
ЦРНИОТ СПИСОК НА 

САД И НА ЕУ
Нов момент во новосоздадената косовска приказна се-

како е движењето "Самоопределување", базирано на ра ди-
кално гледање на нештата и примена на методи свој ствени 
за веќе видените структури на ОВК, ОНА, АНА и на нив слич-
ните. Планот на Ахтисари е неприфатлив за ради калните 
Албанци од регионот затоа што со овој план Ср бите до-
бивале многу повеќе права од Албанците во Ма кедонија, 
иако првите бројат само 5, а вторите 25 отсто од вкупното 
население. Состојбите добија нов тек и димензија по одр-
жувањето на насилните демонстрации во Приштина и по 
најавите за отворање канцеларии на движењето во Маке-
донија. Според нив, цел е создавање простор за соби рање на 
косовските студенти кои се на универзитетите во Скопје и 
во Тетово. Сепак, надежна е изјавата на челниците на ДУИ 
дека нема потреба од отворање такви канцеларии во Ма-
кедонија. Движењето "Самоопределување" за Маке донија 
е проблематично од аспект што нејзиниот западен дел го 
нарекува Илирида и го вбројува во териториите кои еден 
ден треба да ја сочинуваат големоалбанската др жав на твор  ба. 
Дури и Фазли Велиу, кој буквално учествуваше како тепач 
на протестите во Приштина, бил најавен како претставник 
на Илирида. Ќе следува ли сега запишување на Велиу на 
црниот список на САД и на ЕУ така како на лагаат нивните 
нормативи и правила? Сплетот на окол ностите го налага 
тоа. Во меѓувреме, "Самоопределување" се заканува со не-
стабилност на Македонија доколку пла нот на Ахтисари се 
прифати од меѓународната заедница. Тоа е јасна увертира 
во лавиринтот од кој Македонија не може да се извлече. Во 
моментов, нашата држава нема стратегија како би се одне-
сувала во еден таков потенцијален хаос. Можеби ние знае-
ме како да се однесуваме во Ирак, Авганистан или во Бос-
на, но кога на ред ќе дојдат домашните безбедносни зада-
чи, по обичај паѓаме на испитот и тоа неколку пати досега. 

Денес Словачка е 
една од ретките ев-
ропски земји во кои 
се води жестока де-
бата околу ко сов-
ското прашање. Ста-
тусот на српската 
покраина стана внат-
реш нополитичка 
тема и е во цен та-
рот на вниманието 
на случувањата.

Ова, поради стра-
вот дека косовскиот 
преседан, како што 
некои го нарекуваат 
таму, може да се по-
в тори со малцинствата кои живеат на територијата 
на Словачка, но и во други земји од опкру жу-
вањето. Братислава се плаши од унгарското мал-
цинство на југот од земјата. Имено, пред извесно 
време партијата на унгарската коалиција поднесе 
резолуција до словачкиот Парламент, која го под-
држува отцепувањето на Косово од Србија. Тоа е 
голем аларм за Словачка. Од друга страна, пак, 
радикалните словачки националисти поднесоа 
свој предлог во Собранието да се изгласа резо-
луција за неповредливост на српските граници.


